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Ādažu novada domes 
iepirkuma 

„Zivju mazuļu piegāde”  
(ID Nr.: ĀND 2020/10) 

Iepirkuma komisijas sēdes 
 

PROTOKOLS Nr. 05-30-2020/10-1 
 
Ādažos  2020. gada 04. februārī 
 
Sēde sākās:  

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:30 
 
Sēdē piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs:  
Komisijas locekļi: 
 

 
 
 
Iepirkumu speciālists: 

Valērijs Bulāns 
Everita Kāpa 
Artis Brūvers 
Uģis Dambis 
Halfors Krasts 
Alīna Liepiņa-Jākobsone 
Liene Lauska 
 

Komisijas izveides pamats:  
Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194, 2018.gada 13.aprīļa 
lēmums Nr. 72 un 2018.gada 25.septembra lēmums Nr. 226. 

 
Darba kārtībā: 

Lēmuma pieņemšana iepirkumā „Zivju mazuļu piegāde” (ID Nr.: ĀND 2020/10). 
 
Darba gaita: 

1. L.Lauska ziņo par Hidromeliorācijas inženieres Lauras Breidakas iesniegumu, kurā 
informēts par Ādažu novada domes interesi piedalīties Lauku atbalsta dienesta Valsts 
Zivju fonda atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai, kurā pieteikumu 
iesniegšanas termiņš ir š.g. 21.februāris, un projekta apstiprināšanas gadījumā lūdz 
slēgt līgumu ar SIA “Rūjas zivju audzētava”, reģ. nr. 40003696678, par zivju mazuļu 
piegādi un ielaišanu ūdenstilpēs par kopējo līguma summu – 6867.00 euro bez PVN.   
Ādažu novada domes mērķis ir veikt zivju resursu pavairošanu un atražošanu novada 
ūdenstilpēs. Ar Valsts Zivju fonda atbalstu organizēt līdaku mazuļu ielaišanu Lilastes 
ezerā un zandartu mazuļu ielaišanu Vējupē un Mazajā Baltezerā. 

2. Tika veikta cenu izpēte, kurā tika uzaicināt 3 pretendenti – SIA “Rūjas zivju 
audzētava”, reģ. nr. 40003696678, SIA “Oskars”, Zivju audzētava “Puriņi”, reģ nr. 
48702000765, SIA “Zive”, reģ. nr. 40003688488, bet noteiktajā iesniegšanas termiņā 
tika saņemts 1 (viens) piedāvājums: 
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Izmaksu pozīcijas 
sadalījums pa 

projekta plānotajām 
darbībām un 

projekta posmiem 

Cena par 1500 gab., 
euro 

Cena par 9000 gab., 
euro 

Cena par 19 000 gab., 
euro 

 bez PVN ar PVN bez PVN ar PVN bez PVN ar PVN 
1. Līdaku mazuļi (ar 
piegādi un ielaišanu 
Lilastē) 

X X X X 0,243 0,294 

2. Zandartu mazuļi 
2,5-4,0 gr. (ar 
piegādi un ielaišanu 
Vējupē) 

0,252 0,30 X X X X 

3. Zandartu mazuļi 
2,5-4,0 gr. (ar 
piegādi un ielaišanu 
Mazajā Baltezerā) 

X X 0,208 0,251 X X 

KOPĀ: 378,00 457,38 1872,00 2265,12 4617,00 5586,57 

 
3. Komisija iepazīstas ar iesniegumu un visiem tā pielikumiem. 
4. L. Lauska ziņo, ka ir izpētījusi iesniegumā minētos faktus un secinājusi, ka cenu izpēte 

ir veikta saskaņā ar Ādažu novada domes 2017.gada 15.februāra rīkojumā Nr. ĀND/1-
10-1/17/10 noteiktajiem cenu izpētes noteikumiem (ir aptaujāti vismaz 3 pretendenti un 
ir nodrošināts vienādas attieksmes princips pret visiem pretendentiem). 

5. Komisija apspriež, ka kopējā līguma summa nesasniedz Publisko iepirkumu likuma 
piemērošanas slieksni, tāpēc iepirkums organizējams, ievērojot Ādažu novada domes 
2017.gada 15.februāra rīkojuma Nr. ĀND/1-10-1/17/10 normas. 

6. Iepirkumu komisija apspriež, ņemot vērā pieteikumu iesniegšanas termiņu, attiecīgajā 
gadījumā varētu tikt piemērots Ādažu novada domes 2017.gada 15.februāra rīkojuma 
Nr. ĀND/1-10-1/17/10 19.1, 13.4.3. punktā paredzētais izņēmums – “iepirkums 
organizējams steidzamības kārtībā”.  

7. Komisija lemj par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
 
Komisija vienbalsīgi nolemj: 

1. Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2017.gada 15.februāra rīkojuma Nr. ĀND/1-10-
1/17/10 noteikumiem, projekta apstiprināšanas gadījumā Lauku atbalsta dienestā, slēgt 
līgumu ar SIA “Rūjas zivju audzētava”, reģ. nr. 40003696678, par zivju mazuļu piegādi 
un ielaišanu ūdenstilpēs par kopējo līguma summu – 6867.00 euro bez PVN. 

2. L.Lauska publicēt informāciju par pieņemto lēmumu Ādažu novada domes mājaslapā. 
3. E.Kāpai sagatavot līguma projektu un saskaņot to ar pusēm. 

Sēdi slēdz:  
Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 11:00. 

 
Pielikumā:  
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1. Publikācijas izdruka no Ādažu novada domes mājaslapas; 
2. L.Breidakas 29.01.2020. iesniegums un pielikumi. 

 
 
 

Komisijas priekšsēdētājs:  / V.Bulāns 

Komisijas locekļi:  / E.Kāpa 

  / A.Brūvers 

  / H.Krasts 

  /U.Dambis 

  / A.Liepiņa-Jākobsone 

   

Iepirkumu speciāliste:  / L.Lauska 
 
      


